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RESUMO 
 

O artigo expressa uma tentativa de relacionar fatores teóricos e práticos sobre a formação 
da identidade pessoal dos indivíduos nascidos e criados em comunidades remanescentes de 
quilombos do interior da Bahia. A partir do aporte sócio-cultural, que desenvolve o 
conceito de identidade sob alguns pontos de vista complementares, faz-se uma descrição 
dos dados reais advindos de trabalho de campo numa comunidade remanescente de 
quilombo, a de Bananal, localizada na Chapada Diamantina, como também da análise de 
material de fonte secundária: o filme documentário Quilombos da Bahia de Antonio Olavo. 
O período de pesquisa foi Janeiro de 2007 e envolveu a pesquisa bibliográfica, o trabalho 
de campo e a análise das fontes secundárias. 
PALAVRAS-CHAVE: Quilombo (Comunidades Remanescentes); Identidade Histórica; 
Movimentos Negros; Identidade Pessoal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os quilombos, que na língua banto (idioma de origem africana, falado pelo grupo 

étnico de mesmo nome) significam "povoação", funcionavam como núcleos habitacionais e 

comerciais, além de local de resistência à escravidão, já que abrigavam escravos fugidos de 

fazendas. No Brasil, o mais famoso deles foi Palmares. Criado no final de 1590 a partir de 

um pequeno refúgio de escravos localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, Palmares se 

fortificou, chegando a reunir quase 30 mil pessoas. Transformou-se num estado autônomo, 

resistiu aos ataques holandeses, luso-brasileiros e bandeirantes paulistas, e só foi totalmente 

destruído em 1716 (IBGE, 2007).  
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Estima-se que no Brasil há cerca de 2 milhões de pessoas vivendo nestas 

comunidades organizadas de quilombolas para garantir o direito à propriedade da terra. 

Mas sofrem constantes ameaças de expropriação e invasão das terras por inimigos que 

cobiçam as riquezas em recursos naturais, fertilidade do solo e qualidade da madeira 

(IBGE, 2007). 

Embora não existam mais quilombos no país, há comunidades remanescentes que se 

instalaram em vários estados do Brasil. No total, 743 foram identificadas, mas só 29 foram 

tituladas oficialmente pelo governo. Estas comunidades detém os Direitos Culturais 

Históricos, assegurados pelos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 

(MORAIS, 2002, p.1971 e 1974) que tratam das questões relativas à preservação dos 

valores culturais da população negra. Além disso, suas terras são consideradas Território 

Cultural Nacional. Atualmente, a matéria é regulamentada tanto por legislação federal 

quanto por legislações estaduais (CPI-SP, 2007a). 

A pesquisadora Eva Thornel (2003) detectou na Constituição de vários países 

latino-americanos o direito à terra de afro-latinos, feita freqüentemente para os 

descendentes de escravos fugidos (conhecidos como quilombolas no Brasil, cimarrones na 

Colômbia e creoles e garífunas na América Central) que vêm ocupando suas terras 

tradicionais por várias gerações, todavia este direito a posse da terra é algo recente (CPI-SP, 

2007b). 

Quando se trata do tema quilombos ou povoações quilombolas inevitavelmente está 

se tratando do tema da identidade; esta que é uma temática bastante abordada pela 

Antropologia Cultural e a outras Ciências Sociais. Dessa forma, a proposta do presente 

artigo é apresentar alguns elementos teóricos e práticos a respeito da construção da 

identidade individual dos habitantes de uma comunidade remanescente de quilombo, a de 

Bananal na Chapada Diamantina, micro-região do estado da Bahia, distante 390 km da 

capital, Salvador. 

O conceito de identidade em Antropologia tem uma vasta tradição teórica e 

histórica. Como guias para este breve tratado usaremos Marshall Sahlins (1990), Claude 

Lévi-Strauss (1993), Marc Augé (1994), Gey Espinheira (2005), dentre outros autores de 

cujo esforço acumulado pode-se formular o seguinte problema: como se constrói a 

identidade individual do habitante de uma comunidade remanescente de quilombo? A 

proposta é eminentemente descritiva, pois temos como hipótese que há pelo menos uma 



diferença básica na construção da identidade individual de uma pessoa que nasceu e foi 

criada numa comunidade quilombola e outra que foi criada em outro ambiente no qual o 

status de negro carrega uma carga semântica diferenciada, normalmente estabelecida do 

ponto de vista da tradição branca dominante escravista que mancha nossa história, porém 

nos é constitutiva; pois que o negro nascido e criado numa comunidade quilombola parece 

não ter a lembrança/herança coletiva de ex-escravo ou oprimido, mas sim de livre. 

Essa hipótese só poderá ser minimamente comprovada através de uma relação entre 

teorias antropológicas e descrições ao menos parciais do cotidiano da comunidade, além 

das informações extraídas do filme documentário Quilombos da Bahia, de Antonio Olavo 

(2006); para assim poder-se afirmar com alguma segurança se é isso mesmo que acontece. 

Pois 

é necessário afirmar que o objeto das Ciências Sociais é essencialmente qualitativo. A realidade 
social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva com toda a riqueza de significados dela 
transbordante. Essa mesma realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e 
qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela. Portanto, os códigos das ciências que por sua 
natureza são sempre referidos e recortados são incapazes de a conter. As Ciências Sociais, no 
entanto, possuem instrumentos e teorias capazes de fazer uma aproximação da suntuosidade que é a 
vida dos seres humanos em sociedade, ainda que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória. 
(grifos do autor)  (MINAYO, 2004, p.15). 
Quilombos da Bahia (2006) é um filme documentário, que foi concluído após três 

anos de pesquisa e trabalho de campo, e contou com o patrocínio da Petrobrás. Segundo 

relato do próprio diretor, ele percorreu, junto a uma equipe de seis pessoas, mais de 12 mil 

quilômetros, filmando em 69 comunidades negras do estado da Bahia, a Figura 1 mostra a 

localização geográfica da comunidade do Bananal. O objetivo do trabalho foi trazer um 

pouco mais de informações sobre as desconhecidas comunidades remanescentes dos 

quilombos (UFMG, 2007). Como explica o próprio autor do documentário: 

Na Bahia existem centenas de comunidades negras, muitas delas seculares, espalhadas por todo o 
estado. Nosso trabalho foi concretizado a partir de uma abordagem etnográfica do tema, e buscamos 
recolher os fragmentos de uma ancestralidade ainda presente nas pessoas mais idosas das 
comunidades, ao mesmo tempo em que registramos as histórias, o cotidiano, a cultura e as 
estratégias de sobrevivência de cada lugar (...) no geral, o conhecimento que se tem sobre quilombos 
é basicamente histórico, havendo poucos estudos com caráter antropológico e etnográfico. Diante da 
enorme carência de informações atuais sobre o tema, este documentário surge como um instrumento 
que busca contribuir com a valorização da memória negra da Bahia. (OLAVO, 2006). 
Figura 1- Localização de Bananal no estado da Bahia – 2007. 



                                            
Fonte: SEI – adaptado. 

Assim, pela riqueza do real e pelos limites próprios de uma proposta de realização 

acadêmica apenas pontual, vê-se que o método qualitativo é o mais apropriado, partindo de 

uma hipótese plausível apenas, mas que abrange uma problemática de largo interesse: a 

diferença e a identidade. Daí que algumas descrições de algumas situações modelo sobre 

esta comunidade ao longo de texto serem apenas um substrato metodológico que tenta 

demonstrar algo a partir de um ponto de vista particular, o dos pesquisadores, mas que no 

entanto pode ser verificado por outros, sob o mesmo ponto de vista ou outros, para assim se 

continuar construindo um conhecimento cada vez mais apurado sobre a construção da 

identidade pessoal de indivíduos que nasceram e foram criados em comunidades 

remanescentes de quilombos. O trabalho etnográfico, resultante de uma observação 

participante e de dados secundários extraídos de documentos audiovisuais, é a fonte de 

informações de cunho qualitativo mais adequada para contribuir na formulação da situação 

postulada pela hipótese. 

A Etnografia (éthnos, povo; graphein, escrever) consiste em um dos ramos da ciência da cultura que 
se preocupa com a descrição das sociedades humanas. Lévi-Strauss (1967:14) define-a de modo mais 
preciso e objetivo. Para ele, a Etnografia “consiste na observação e análise de grupos humanos 
considerados em sua particularidade (frequentemente escolhidos, por razões teóricas e práticas, mas 
que não se prendem de modo algum à natureza da pesquisa, entre aqueles que mais diferem do 
nosso), e visando à reconstituição, tão fiel quanto possível, da vida de cada um deles” [...] O 
etnógrafo é o especialista dedicado ao conhecimento exaustivo da cultura material e imaterial dos 
grupos. Observa e descreve, analisa e reconstitui culturas. Trata-se de um investigador de campo 
dedicado à coleta do material referente a todos os aspectos da pesquisa antropológica (MARCONI , 
PRESOTTO, 2005, p.5-6). 
E além de tudo isso, a etnografia como método nas ciências sociais evoluiu a ponto 

de contribuir para as mais diversas ciências e objetos de pesquisa. 

Assim, a etnografia é antes a experiência de uma imersão total, consistindo em uma verdadeira 
aculturação invertida, na qual, longe de compreender uma sociedade apenas em suas manifestações 
exteriores, deve interiorizá-la nas significações que os próprios indivíduos atribuem a seus 
comportamentos. (grifos do autor) (LAPLANTINE, 2005, p.150). 



É bom ressaltar que todo o estudo foi feito tendo como base o território e o espaço 

baiano. Enquanto o primeiro representa uma abstração, o segundo retrata materialmente as 

relações de poder em diversos contextos, já que corresponde a “intervenção e do trabalho 

de um ou mais atores sobre determinado espaço” (ALBAGLI, 2004, p.26), nele estão 

presente várias forças entrelaçadas capazes de constituir as relações sociais dentro da 

perspectiva geográfica, antropológica, cultural, sociológica, econômica, jurídico, política, 

bio-ecológica e psico-social, consequentemente o território assume significados distintos 

em cada formação sócio-espacial, já que é moldado a partir da combinação de condições e 

forças internas e externas dentro de sua totalidade.  

2. IDENTIDADE E ETNIA 

Talvez deva-se primeiro explicar o que é a etnicidade, que é a identidade social 

criada em torno do pertencimento a um grupo étnico - um grupo de pessoas que se vêem, e 

que podem ser vistos, como tendo uma história e origens comuns. De fato, a etnicidade é 

sempre o produto de alguma mudança social, nunca pode resultar de uma situação de 

imobilidade social. A etnicidade, e a identidade negra, é o produto da modernidade e, na 

última temporada, da globalização, pois que reflete o resgate de raízes pedidas, mas já 

inseridas no contexto atual. "Na concepção de Aimé Césaire, negritude é simplesmente o 

ato de assumir ser negro e ser consciente de uma identidade, história e cultura específica." 

(DOMINGUES, 2005, p.29). 

Deve-se também deixar de lado, logo de início, qualquer tipo de apropriação 

biológica para o termo raça ou etnia, pois como afirma Diniz Filho (2003, p.82) 

comentando as descobertas sobre a porcentagem de variação genética entre os diferentes 

grupos humanos e dizendo que afirmar que o racismo é injustificável por causa dessa 

"pequena" diferença é tão racismo quanto qualquer outra forma de discriminação, pois se a 

diferença fosse maior, mesmo assim, a construção do racismo seria inteiramente cultural. 

"Portanto, se o racismo ainda existe, isso não se deve à maneira como os biólogos 

entendem a variabilidade biológica humana, mas sim a uma visão equivocada e não-

científica da sociedade sobre as diferenças biológicas e a própria evolução." (IDEM) 

Os dois últimos parágrafos levam inevitavelmente a referência clássica de Claude 

Lévi-Strauss (1993) sobre raça e história. O antropólogo francês diz: 

Falar de contribuição das raças humanas para a civilização mundial poderia surpreender, numa 
coleção de brochuras destinadas a lutar contra o preconceito racista. Seria em vão ter consagrado 
tanto talento e esforços para mostrar que nada, no atual estado da ciência, permite afirmar a 



superioridade ou inferioridade intelectual de uma raça em relação a outra, se o intento fosse somente 
restituir sub-repticiamente sua consistência à noção de raça, parecendo demonstrar que os grandes 
grupos étnicos que compõem a humanidade trouxeram, enquanto tais, contribuições específicas ao 
patrimônio comum (grifos do autor) (LÉVI-STRAUSS, 1993, p.328). 
O que estabelece claramente a questão da dificuldade e da delicadeza do tema em 

debate, pois de maneira mais ampla trata de um problema que envolve a noção de raça, o 

problema do racismo e de todos os pré-conceitos que envolvem esta problemática. A 

tentativa de pesquisar cientificamente tal tema serve justamente para fazer-se superar tais 

dificuldades e assim construir um conhecimento válido sobre o problema aqui tratado, que 

é a construção da identidade numa comunidade específica, considerados também todos os 

compostos teóricos e práticos que formam a vida dos negros no Brasil. 

Para compreender como, e em que medida, as culturas humanas diferem entre si, se essas diferenças 
se anulam ou se contradizem, ou se concorrem para formar um conjunto harmonioso, é preciso 
primeiramente tentar esboçar seu inventário. Mas é aqui que começam as dificuldades, pois devemos 
conscientizar-nos de que as culturas humanas não diferem entre si do mesmo modo, nem no mesmo 
plano. Estamos inicialmente em presença de sociedades justapostas no espaço, umas próximas, 
outras afastadas, mas, em resumo, contemporâneas. Em seguida, devemos contar com, formas da 
vida social que se sucederam no tempo, e que estamos impedidos de conhecer pela experiência direta 
(LÉVI-STRAUSS, 1993, p.330-331). 
Isso tem haver com o etnocentrismo na tradição antropológica, que sempre olhou o 

outro do ponto vista europeu. Só se passa a conceber a variedade e a diversidade das 

culturas, como é o caso presente, quando se admite que a produção de conhecimento pode 

também ter vários pontos de vista. O que se tenta mostrar aqui não é estritamente um ponto 

de vista diferente do existente sobre a construção da identidade pessoal do indivíduo nativo 

da comunidade de Bananal, mas sim uma posição interpretativa que possa complementar o 

conhecimento sobre a questão da etnicidade e da história do povo negro no Brasil, 

mostrando que as questões raciais são sempre culturais e por isso variáveis. Gey Espinheira 

(2005) chama atenção para algumas questões que desvelam melhor o problema: 

O embranquecimento tornou-se um mecanismo de afirmação social, a negação de uma origem 
humilhante que marcava o indivíduo em sua cor de pele. A observação de Rouquié (1991:85) capta 
uma realidade bem sintomática da estabilização do número de negros nos recenseamentos 
brasileiros, cerca de 6 a 7 milhões, enquanto que a população, no período de 1940 a 1980 saída do 
patamar de 41 milhões para 118 milhões de habitantes. A razão disso está no fato de que são os 
próprios recenseados que declaravam sua cor e, assim, "compreende-se que, ao mesmo tempo, o 
grupo de pardos (mestiços, morenos) tenha passado de 8,8 a 45,8 milhões. Os negros têm uma 
tendência natural a rejeitar assim uma identidade étnica considerada altamente desvalorizada". 
(...) A marca da raça consome a individualidade e estigmatiza a fração social em minoria – 
eufemismo estatístico para conotar outros, face às categorias sociais ambíguas (a maioria) e aquelas 
que são simplesmente hegemônicas, verdadeiramente, em termos estatísticos, minoria. (grifos do 
autor) (ESPINHEIRA, 2005, p.325). 
Assim, historicamente, o processo de individuação do negro no Brasil sempre foi 

difícil, pois as questões sociais sempre se colocaram como empecilho para uma adequada 

afirmação de identidade. Essa noção obviamente imposta parece ter sido isolada na 



memória coletiva dos indivíduos aqui em estudo, pois lhes foi preservado uma noção de 

afirmação de identidade completamente oposta.  

Reconhecida, desse modo, a característica cultural e histórica das questões raciais, 

aí inclusive a construção da identidade étnica no momento em questão, podemos elaborar 

que a propósito da identidade pessoal do indivíduo nascido e criado na comunidade 

remanescente de quilombo de Bananal, suas particularidades históricas são fortemente 

determinantes de uma forma de se ver no mundo que provavelmente irá se contrastar com 

outras formas de afirmação de identidade negra encontradas em outros locais do planeta e 

especialmente no Brasil. Pois, como diz Sahlins (1990, p.7): 

A história é ordenada culturalmente de diferentes modos nas diversas sociedades, de acordo com os 
esquemas de significação das coisas. O contrário também é verdadeiro: esquemas culturais são 
ordenados historicamente porque, em maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando 
realizados na prática. A síntese desses contrários desdobra-se nas ações criativas dos sujeitos 
históricos, ou seja, as pessoas envolvidas. Porque, por um lado, as pessoas organizam seus projetos e 
dão sentido aos objetos partindo das compreensões preexistentes da ordem cultural. Nesses termos, a 
cultura é historicamente reproduzida na ação. 
Logo, diferentes formações sociais de negros, mesmo que macro-historicamente 

estivessem partilhando da condição de escravizado, devem ter construído as identidades 

pessoais por caminhos diferentes, mudando de forma sistêmica a realidade social do 

agrupamento a partir das "transformações estruturais" por si próprios provocadas. No caso 

do povoado estudado, a quebra da escravidão via fuga (ação de auto-libertação) deve ter 

construído uma noção de si, passada adiante, diferente daqueles que não fugiram, ou foram 

recapturados, e que ao fim da escravidão (legal) foram libertos, isto é, carregam o aspecto 

da dominação com força pela presença constante e visível do dominador.  

Numa tradição antropológica mais recente, Marc Augé (1994) compreende a ligação 

entre o lugar (espaço identitário elementar) e a construção da identidade como sendo muitas 

vezes uma ilusão tanto do antropólogo quanto do nativo estudado, pois ter-se-ia a ilusão de 

lugar como espaço imóvel e fixo e não como uma construção sócio-cultural mutável e por 

isso passível das mudanças e fluxos da história, fazendo mudar também as identidades 

construídas nos indivíduos daquele lugar. Logo, já se deve partir do reconhecimento que as 

identidades pessoais construídas pelos e nos indivíduos do povoado de Bananal, um 

remanescente de quilombo, são mutáveis porque há o encontro, especialmente atual, com 

outras pessoas, mas com características reconhecíveis (a forma mais simples de identidade) 

que estão sendo apresentadas aqui e em contraste com outras similares e de mesmo grupo 

étnico suposto. Assim 



substantificar cada cultura singular é ignorar tanto seu caráter intrinsecamente problemático, com-
provado, contudo, quando preciso, por suas reações às outras culturas ou pelos movimentos bruscos 
da história, quanto a complexidade de uma trama social e de posições individuais que jamais se 
deixam deduzir do "texto" cultural.(...)... a organização do espaço e a constituição dos lugares são, no 
interior de um mesmo grupo social, uma das motivações e uma das modalidades das práticas 
coletivas e individuais. As coletividades (ou aqueles que as dirigem), como os indivíduos que a elas 
se ligam, necessitam simultaneamente pensar a identidade e a relação, e, para fazerem isso, 
simbolizar os constituintes da identidade partilhada (pelo conjunto de um grupo), da identidade 
particular (de determinado grupo ou determinado indivíduo em relação aos outros) e da identidade 
singular (do indivíduo ou do grupo de indivíduos como não semelhantes a nenhum outro) (AUGÉ, 
1994, p.50). 
Isso que Augé se refere no contexto da antropologia contemporânea é exatamente o 

que pode ser verificado em campo e nos depoimentos secundários extraídos do 

documentário de Antonio Olavo (2006). No atual estudo do conhecimento antropológico, 

não há dúvida de que cada cultura codifica o mundo à sua maneira. Mas é muito importante 

que se observe que a sociedade em questão parece codificar as próprios condições 

originárias de vida e as relações entre elas de uma maneira tal que pode até chocar os 

crentes nos modelos atuais de interpretação das comunidades quilombolas. A apropriação 

do passado é uma das maneiras por que mais nitidamente uma sociedade exibe sua 

organização: projeta-se. Toda uma antropologia da significação das relações históricas seria 

possível a partir da consideração de que o passado é algo que cada cultura convenciona e 

inventa (transformação estrutural de situação). Assim, na medida em que são sistemas de 

codificação, cada cultura equipa os homens com uma lente específica, através da qual 

transparecerá um mundo particular. Ser homem é viver em um desses mundos específicos: 

é vivenciar a capacidade humana de diferir. Os elementos dos códigos se substituem aos 

componentes da realidade e o modo de os articular gramaticalmente se sobrepõe à 

"organização natural" do real. Logo, não há porque negar que as construções diferenciadas 

do passado histórica desta comunidade, que atua sobre a construção de suas identidades 

individuais, são um extraordinário exemplo das "ilhas de história" as quais Sahlins (1990) 

se refere. 

A questão geral da identidade em Antropologia pode ser primeiramente abordado 

pela noção do discurso fundador, e no caso específico dos movimentos de afirmação étnica, 

que é aquele que funciona como referência básica no imaginário constitutivo da negritude, 

criando uma nova tradição, re-significando o que veio antes e instituindo uma outra 

memória em que o sentido anterior é desautorizado. O que se define como discurso 

fundador é a historicidade que é capaz de produzir uma ruptura que cria uma nova memória 

e estabelece novos significados (ORLANDI apud SILVA, 2002, p.44). 



Já segundo Espinheira (2005, p.299) o acolhimento e a sensação de pertença grupal 

é essencial para a construção da identidade étnica, no caso específico, em se tratando de 

grupos humanos e indivíduos impedidos de se realizarem como pessoas, "entrega-se a uma 

pertença que pode acolhê-lo como um membro naquela instância, conferindo-lhe uma 

identidade que lhe dará segurança noutras esferas sociais em que esse indivíduo não tem 

representação, em que ele se dissolve no social." Ou seja, os modelos de construção de 

identidade, seja étnica ou não, dependem de um sentimento construído de pertença e os 

discursos fundadores servem justamente para criar este vínculo identitário. 

No caso da comunidade remanescente de quilombo estudada o discurso que funda a 

identidade foi também re-significado após a ascensão dos movimentos negros a partir da 

década de sessenta, mostrando que a herança histórica deixada na memória dos mais velhos 

é diferente das dos mais novos. Enquanto estes aprenderam a usar a palavra quilombo no 

sentido de luta e de resistência, aqueles mostram quando não o desconhecimento da 

palavra, uma desconexão com seu sentido moderno, além da tradução do banto, 

representando símbolo da luta contra o racismo e a opressão. Ambos os discursos são 

constitutivos da formação da identidade individual, porém chamando atenção para a 

importante herança deixada dos fundadores para os mais velhos, aqui sustentada, de 

pessoas livres, e cujo breve período de isolamento fez com que tal discurso se propagasse 

até pelo menos a penetração das noções da moderna história de afirmação de identidade 

negra em oposição à hegemonia branca imposta.  

Os movimentos de afirmação de identidade negra no Brasil só surgem com força 

política nos anos 70 do século XX, demonstrando a juventude dos processos de afirmação 

de identidade; assim recaindo apenas posteriormente na construção da identidade dos atuais 

quilombolas, especialmente dos mais novos, já que para os mais velhos a construção da 

identidade é outra, a defendida aqui, sem o antagonismo com a escravidão (não pelo menos 

a deles, mas sempre dos outros). Logo sem precisar afirmar nada, pois a oposição 

complementar, no estilo Lévi-Strauss, não está presente com relação ao branco opressor, 

como é nos grandes centros urbanos durante todo século XX. 

Na realidade, a retomada do Movimento Negro Unificado vai trazer para o cenário tudo que foi 
perseguido e tirado de circulação em relação às organizações negras nas décadas anteriores, décadas 
de 30, de 40, como o Teatro Experimental, a Frente Negra Brasileira, todas essas organizações que 
existiam anteriores à retomada do movimento negro e à criação do MNU (NASCIMENTO apud 
SILVA, 2002, p.47). 



Os negros, nesse momento, começaram a atentar para alguns acontecimentos 

internacionais: a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e as guerras pela libertação 

dos povos africanos de língua portuguesa (Gonzales & Hasenbalg apud Silva, 2002, p.45). 

Um processo político, por assim dizer, compatível com a época, pois o movimento negro, 

naquele momento, operou um deslocamento criando um novo significado para o "protesto 

negro". 

Vê-se então que o discurso que funda a noção de quilombo é recente, isto é, parte de 

um discurso de afirmação de identidade posterior à formação de tais comunidades. A 

própria partilha forçada da língua do senhor, o português, tornaria improvável o uso de uma 

expressão de origem africana, que hoje se torna símbolo significado de luta pela liberdade e 

pela construção da identidade negra no Brasil. 

3.IDENTIDADE NO "QUILOMBO" DO BANANAL 

Para se entender o conceito de identidade dentro do contexto da comunidade 

quilombola em estudo, deve-se promover a compreensão do ambiente sócio-cultural do 

qual a comunidade de Bananal também faz parte. O próprio desenvolvimento dos meios de 

comunicação e dos transportes do mundo contemporâneo, ou seja, as redes - fizeram com 

que houvesse maior aproximação entre as sociedades isoladas do interior com outras 

sociedades, como ocorreu por exemplo com a sociedade do quilombo de Bananal. 

Esta configuração de mundo permite que novas gerações, talvez, encontrem novas 

formas de construção de identidade, diferente das gerações mais velhas, e ainda vivas, cujo 

isolamento e o construto simbólico dos antepassados legaram nas suas identidades a já 

referida noção de pessoa livre, ou simplesmente pessoa, diferente de escravo, ex-escravo, 

fugido, oprimido, etc., os diversos outros que passam a existir somente num contexto sócio-

cultural mais cosmopolita. 

A abundância de informações, a rapidez e a instantâneidade da comunicação tornam-se uma 
realidade, permitindo o conhecimento de outros contextos e a modificação do ritmo em função de 
uma aceleração constante da mudança social (SANTOS, 2004, p.64). 
Mas essa mudança parece ser restrita aos membros mais jovens de certas 

comunidades, assim como no grupo estudado, restando aos mais antigos as lembranças 

vivas de uma construção de identidade bastante diferente. 

Ora, toda identidade, toda alteridade é conformada por jogos de luzes e sombras, através de 
manobras sutis de re-elaborações simbólicas e pela manipulação de sistemas complexos de coalizões 
e oposições. De fato, todo grupo social, de uma tribo urbana a uma nação constituída, 
necessariamente só pode se (auto) definir pelo jogo de contrastes: "nós" só existimos por que não 
somos "eles" (PINTO, 2006, p.109). 



Desse modo construir a identidade pessoal na comunidade de Bananal deve 

depender também de algum tipo de contraste, o mais evidente em campo foi sem dúvida a 

oposição entre o "nós" livres ("daqui") e o "eles" cativos ("de lá"). Então, a partir de uma 

construção identitária originária diferente se pode moldar a confirmação da hipótese aqui 

aventada: a identidade pessoal dos indivíduos nascidos e criados na comunidade 

remanescente de quilombos de Bananal é a apropriação de um passado diferenciado do de 

outras pessoas, que podem até ter partilhado uma macro-história de escravidão e opressão, 

mas estes se diferenciaram e deixaram a marca da liberdade na herança geracional e na 

identidade dos que hoje lá vivem. O seu dia-dia atual revela um pouco disso. 

O cotidiano em Bananal pode ser brevemente descrito do seguinte modo: no 

alvorecer se agrupam os jovens trabalhadores das plantações; as conversas instaladas sobre 

os procedimentos diários, as metas e até mesmo as fofocas locais reforçam os laços; as 

pequenas hortas são regadas, cultivadas e/ou colhidas para os afazeres culinários diários. As 

plantações de feijão e mandioca estavam recebendo maior atenção no período; ambas com 

tecnologias basicamente manuais. Aparentemente a troca da pequena produção de farinha 

seria a principal fonte para outros produtos. A pequena circulação de moeda vem dessa 

troca e de algumas aposentadorias rurais. 

A alimentação matinal é bastante simples: café e leite, tapioca e banana, pão e 

industrializados são raros. Com as feiras semanais na cidade sede e até o maior contato via 

transporte e maior comércio, o paladar das crianças vem ficando mais exigente, 

especialmente para doces e salgados. O almoço com feijão (de produção própria ou não), 

farinha e alguma carne, especialmente frango de quintal, foi comum no período. Há 

também criações de porcos e cabras, porém pequenas. O cortado de palma (folha de cacto), 

típico da região, também fez parte da mesa em muitas ocasiões. 

Os fogões à lenha ficam acesos durante todo dia, proporcionando um ar específico 

contínuo dentro das casas que o possuem. Outras moradias têm apenas um rudimentar 

fogareiro. Como a vida comunitária é bastante rica, apesar da visível pobreza individual, 

nenhum habitante do povoado parece passar fome; se passa não foi demonstrado. 

Ao cair da tarde as pessoas se reúnem para conversar; as crianças brincam; alguns 

idosos se sentam nas portas e ficam lá sendo cumprimentados pelos passantes até que a 

noite chega. Janta-se cedo, comparado aos horários mais urbanos, e se come sopas, café ou 



outros pratos disponíveis (aipim, cuscuz, inhame), permanecendo a simplicidade das outras 

refeições. Comem-se frutas durante o dia também, na roça e nos quintais. 

A eletrificação rural só está chegando por lá agora, mas já havia contato com 

produção cultural externa via rádio AM, utensílio presente em várias casas. E o que pode 

parecer para o habitante urbano uma vida rudimentar e simples, difícil até de ser suportada 

por questões de hábitos diferentes, horários de dormir e comer, hábitos de higiene pessoal 

diferentes, transtornos de todos os tipos; obviamente, para os moradores de Bananal era o 

cotidiano, o dia-dia, com o qual se tem vivido por mais de cinco gerações, pelo que pode 

ser percebido, e que como qualquer lugar vem também se alterando, mas mantendo seus 

traços distintivos. Um processo que se reflete evidentemente nas pessoas. 

Os casos exemplares de casamentos consangüíneos demonstram claramente o 

aspecto do isolamento da comunidade durante um largo período. Pela representação 

geracional, há pelo menos quatro gerações diferentes com uma farta profusão de uniões 

entre parentes. Não se pode considerar isto um desvio da generalização do tabu do incesto 

tão caro à antropologia, pois, de qualquer jeito existem algumas restrições, mas, 

comparando com outros ambientes sociais menos isolados, a quantidade é bem maior. Nos 

próprios depoimentos dos moradores da localidade vinha a tona a questão, pois bastava se 

andar um pouco em qualquer direção e havia um parente e em todas as casas uma 

quantidade razoável de crianças que partilhavam da infância e da adolescência juntas, a 

grande maioria primos dos mais diversos graus, o que por fim inevitavelmente levava ao 

envolvimento na vida adulta para a constituição de uma nova extensão familiar; o que 

obviamente não tem características nucleares, como o padrão das cidades maiores, mas sim 

uma grande continuidade comunitária. Se este modelo pode ser percebido nos dias de hoje 

com apenas uma breve visita e com depoimentos não muito aprofundados, a projeção no 

passado desta comunidade revela uma possibilidade de uniões consangüíneas muito mais 

forte, inclusive com laços de parentesco possivelmente maiores, apesar de não ter havido 

nenhum depoimento neste sentido. 

Outro traço importante desta comunidade, algo aparentemente partilhado também 

por outras comunidades remanescentes de quilombos em todo estado da Bahia (em sua 

grande maioria), é a ligação com a terra e com o trabalho agrícola familiar. A situação 

observada na comunidade de Bananal e as informações coletadas no documentário 

Quilombos da Bahia, de Antonio Olavo (2006), mostram que as atividades de subsistência 



dessas comunidades sempre foram voltadas para a conservação da própria coletividade em 

um modelo não expansivo.  

No documentário de Antonio Olavo (2006) é mostrada uma comunidade apenas, a 

de Mangal, onde há também atividade agropecuária, que se não pode ser considerada 

agronegócio nos moldes atuais, pelo menos consiste num nível maior de profissionalização, 

com os mais jovens tendo estudado fora e voltado para recompor a comunidade, inclusive 

com as novas noções e idéias sobre negritude e etnicidade das quais falou-se anteriormente. 

No caso do povoado de Bananal, isso não acontece. A produção é comunitária e familiar e a 

troca é para subsistência. 

Em se tratando do tema identidade, quando se fala de identidade pessoal do 

indivíduo nascido e criado na comunidade remanescente de quilombo de Bananal, quer se 

dizer que é a identidade pessoal desses indivíduos e não de quaisquer outros nascidos e 

criados em quaisquer outros lugares similares ou não. O aspecto cultural diferencial estará 

sempre presente na constituição de si mesmo de cada um desses indivíduos, não importa 

quão cosmopolita ele venha a se tornar. Os movimentos de identidade negra em geral 

tentam construir uma oposição desse tipo quando coloca enquadrado o indivíduo negro 

genérico, natural de qualquer lugar do mundo, como partilhando de uma origem oprimida 

comum; o que pode ser verdade ou não, pois, como foi dito, os movimentos de afirmação 

étnica e de negritude são recentes e fazem parte de uma inversão de pontos de vista e por 

isso carecem de uma história comum, um mito de origem, se assim pode se chamar, o da 

Mãe África, talvez, que passe a unir as identidades, que na prática serão sempre diferentes. 

Esse indivíduo nascido e criado no povoado de Bananal tem características físicas 

similares a milhões de pessoas negras no Brasil, no entanto tem traços particulares 

promovidos primeiro pelos casamentos consangüíneos e segundo pelas imposições 

climáticas do sertão nordestino. Descritivamente, especialmente nos mais velhos, a pele é 

mais escura e mais grossa devido à contínua exposição ao sol e ao ressecamento do ar seco 

da região. Mas é claro que isto é muito menos importante para a construção da identidade 

pessoal que a partilha do passado coletivo advindo das histórias dos mais velhos, 

interpretados aqui como a expressão do resultado da ação que mudou a condição social dos 

seus antepassados de escravos para livres, atualmente reproduzida apenas na parte do livre, 

porém recuperada na parte do escravo pelo contato das gerações mais novas com as 



representações construídas a partir da difusão dos movimentos negros antes citados, como 

recentes. 

A memória originária das pessoas parece sempre descrever um antes comum em 

que os antepassados "tiveram" de vir para aquele lugar, enquanto os outros continuaram 

"cativos" em outro lugar: "Lá, atrás da várzea, tinha os negros."; "Do outro lado do rio tinha 

os cativos."; "É, tinha os cativos, sim, mas aqui não, nunca teve cativo, não." 

Já nos mais jovens pode-se facilmente encontrar pessoas que partilham tanto dessa 

memória identitária coletiva quanto das conseqüências dos movimentos de afirmação de 

identidade de origem mais recente com a recuperação de usos de palavras do vocabulário 

de origem africana, parte do processo de re-africanização; inclusive com o conhecimento 

do termo quilombo, já parte do léxico comum, de conceito ainda relativamente confuso 

para alguns dos membros mais velhos dessas comunidades. Um curioso depoimento 

presente no documentário de Antonio Olavo (2006), mostra um senhor de mais de 80 anos, 

de uma outra comunidade remanescente de quilombo, confundindo "quilombo" com 

"quilômetro" e sugerindo que isso tem haver com estrada. 

5. CONCLUSÃO 

Ao fim desse processo, não há como negar que a construção da identidade pessoal 

do indivíduo nascido e criado na comunidade de Bananal, e extrapolando para outras 

comunidades semelhantes em origem, isto é, remanescentes de quilombos, tem um caráter 

peculiar e específico, que a princípio pode ser visto como típico do processo de isolamento 

que, para a antropologia, parece até útil na identificação das diferenças e descrição dos 

padrões exóticos, mas que no entanto parece algo muito mais primordial: a constituição da 

identidade e das diferenças de qualquer sociedade ou agrupamento humano e que no caso 

do povoado de Bananal, remanescente de quilombo, se torna ainda mais interessante 

quando comparado com o processo de afirmação de identidade montado de fins dos anos 60 

para cá e que parece promover, à maneira típica de um movimento político em defesa de 

pessoas oprimidas, uma imagem com a qual muitas dessas pessoas, especialmente as mais 

idosas, não compartilham e que aqui recebeu a atenção necessária para se entender o 

porquê dessa diferença: as origens pela negação/revolta/fuga da condição de escravo e 

afirmação da condição de livre, passada adiante pelos seus descendentes e, talvez, 

encontrando hoje, na força dos novos movimentos de afirmação de identidade, um círculo 

perfeito de constatação de que as pessoas são pessoas e só se tornam (se reconhecem) como 



sendo de um tipo ou outro a partir das montagens promovidas pelo contexto sócio-

histórico. 

Logo, há uma identidade pessoal diferenciada para aqueles mais jovens que pelo 

contato puderam apreender uma série de conceitos a respeito da própria situação do 

passado histórico coletivo do "povo negro", em contraste com os mais velhos, em geral 

analfabetos, e que receberam, dos seus antepassados apenas, a necessidade da terra para a 

sobrevivência e a vivência de uma liberdade pré-existente, já que devia fazer parte do 

contexto a negação da condição de escravo por parte do fugido, e isso por uma razão óbvia: 

a não submissão nem a condição de escravo e nem a idéia de escravidão. 
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